14.06.19
STD: IX

EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
Handwriting Enrichment Camp Dur:30min.
TIPS FOR GOOD HANDWRITING






Before entering a room it is often courteous to knock at the
door. Do not forget to close the door quickly after you.
Never interrupt when a person is speaking
Always mind your own business
Be punctual and tidy.

General Instructions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Use a Nice Pen
Maintain a Relaxed Grip
Start with Drills
Experiment with Paper Rotations
Practice with a Worksheet
Sneak in Practice When You Can
Write on Lined Paper or Use a Template
Embrace Your Personal Style

GOOD HABITS












Be respectful to your teacher, and help them as much as you
can.
Observe the School Rules. Do not "Copy," nor cheat in any
way.
Do not cut the desks, not write in the Reading books, etc.
Never let another be punished in mistake for yourself, this is
Cowardly and mean.
Be pleasant and not quarrelsome
Do not jeer at your schoolmates or call them by names which
they do not like.
Do not push nor run against people.
Do not make slides on the pavement, not throw orange peel or
banana skins there, dengue accidents often result from these
practices.
Never be rude to anyone, whether older or younger, richer or
poorer, then yourself.
Remember to say "Please" or "Thank you"; "Yes, Sir," or "Yes,
Madam"; "No, Sir," or "No, Madam."

திழ் மொறி
எது தொய் மொறி திழ். திழ் என்பதன் மபொருள் இனிம. உயகில்
கொயத்தொல் மூத்த மொறிகள் பய உள்ரன.அலற்றுள் திழ், சஸ்கிருதம்,இயத்தீன்
முதயின சியலொகும். சஸ்கிருதமும்,இயத்தீனும் இன்று பபச்சு லறக்கில்
இல்மய.ஆனொல் திழ் மொறி பபச்சு லறக்கிலும் எழுத்து லறக்கிலும் இருந்து
லருகின்மது. திழ் மொறி தொன் பிமந்து பல்யொிம் ஆண்டுகள் ஆகிமம்
இரமமம் எறிலும் குன்மொல் இருந்து லருகின்மது.
திழ் மொறி ஆம்பத்தில் இந்தி துமை கண்டத்தின் மதன் பகுதிில்
லொழ்ந்த க்கரிமடப லறங்கி லந்தது. திழ் மொறிம பபசி இனத்பதொர் திறர்
எனப்பட்டனர். திழ் மொறி லறங்கி பதசம் திறகம், திழ் நொடு, திொலிடம் என
பய மபர்கரொல் அமறக்கப்பட்டது.
திழ் நொட்மட பண்மட நொரில் பச பசொற பொண்டிர் எனும் மூபலந்தர்
ஆட்சி புரிந்தனர். இலர்கள் திழ் மொறிம லரர்ப்பதில் அரும்பொடு பட்டனர். திழ்
மொறிம கற்று உைர்ந்த புயலர்கமர மபொன்னும் மபொருளும் தந்து லொழ்த்தினர்.
எரிம, இனிம, மதொன்ம பமடத்த திழ் மொறிம சொன்பமொர் திழ்
தொய் என்றும் திழ் மதய்லம் என்றும் பபொற்றுலர். எங்கள் திழ் தொய் திழ் பபசும்
பய பகொடி க்கரின் இதங்கரில் இன்றும் லொழ்ந்து லருகின்மொள் என்று கூமினொல்
அது ிமகொகொது.

